Červenec - Srpen 2022

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se termín komunálních voleb, kdy ve dnech
23. a 24. září budeme všichni společně vybírat
kandidáty do zastupitelstva obce. Opět budeme
volit 15-i členné zastupitelstvo. Jak je v Sosnové
zvykem, jsou zaregistrovány čtyři kandidátní listiny
a můžeme tedy vybírat z šedesáti kandidátů.
Já jsem se rozhodla po dvanácti letech starostování
svou činnost v komunální politice ukončit a věnovat
se aktivitám jiným. Jak se říká…v nejlepším se má
přestat.
Práce starosty není úvazek omezený na několik
hodin denně, ale naopak …telefon zvoní neustále a
když není starosta k dispozici na úřadě, tak všichni
víme,
kde
bydlí…Práce je
to
velmi
různorodá
a
mohu říci, že se
člověk pořád
učí a získává
další a další
nové
zkušenosti. Rodina a společné aktivity jdou tak
trochu stranou a práce získává náskok. Dlouho jsem
zvažovala, zda kandidaturu opakovat, ale asi i
s přibývajícím věkem, zvítězilo NE.
To ale
neznamená, že se přestanu o chod obce zajímat a
nebudu zastupitele v jejich práci podporovat. To
určitě ne…
Původně jsem plánovala shrnutí svého volebního
období, které i přes 12 let, uběhlo jako voda, ale
nakonec jsem dospěla k závěru, že každý občan,
nechť posoudí sám, co se v obci za tu dobu změnilo
a zda to bylo ku prospěchu či nikoli. Ze své funkce
totiž vím moc dobře, že není člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem. Ano, i na malé obci platí
zákony a nařízení, které musí respektovat při svých

Občasník občanů a přátel Sosnové

rozhodnutích starosta obce a opravdu není ředitelem
zeměkoule.
Za dobu starostování jsem poznala spoustu
úžasných lidí nejen v naší obci, ale i mimo ni a
mám radost, že mě neházejí přes palubu, i když
vědí, že ve funkci končím. Moc si toho vážím.
Milí občané, přeji Vám šťastnou ruku při volbách,
aby nové zastupitelstvo bylo pro obec přínosem a
pokračovalo v práci pro své občany. Nově
zvoleným zastupitelům přeji, aby si zvolili starostu,
který bude pracovat na rozvoji obce ke spokojenosti
co největší části občanů.
Všem budoucím bývalým kolegům přeji do dalšího
života hodně zdraví a osobních a profesních
úspěchů. Moc jim děkuji za spolupráci a
kompromisy, které práce zastupitele obnáší.
Děkuji Vám všem nejen za podporu, ale i za kritiku,
která mě hodně naučila a věřte, že jsem práci vždy
dělala s maximálním nasazením a snahou obec
někam dál posunout. Chci poděkovat i své rodině za
pomoc a vstřícnost, ale hlavně za obrovskou
toleranci a trpělivost, protože ne vždy bylo vše
zalité sluncem…
Vaše starostka

Volby do zastupitelstev obcí budou probíhat pouze
na území ČR, ve stálých volebních okrscích, a to
v pátek 23. září 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
V zahraničí, na zastupitelských úřadech ČR, se
volby do zastupitelstev obcí nekonají.
Při volbách do zastupitelstev obcí budou mít
oprávnění voliči jednotlivých obcí možnost volit
členy zastupitelstva obce pro funkční období 2022 2026.
Stránka 1

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské
průkazy nevydávají.
Volič po příchodu do volební místnosti je povinen
prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství ČR, hlasování mu nebude
umožněno.
Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o
občanských průkazech č. 269/2021 Sb., který
oproti předchozímu zákonu (zák. č. 328/1999 Sb.)
již neumožňuje pro účel výkonu volebního práva
vydávání občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzn.
v době, kdy bude probíhat hlasování.

Naštěstí hlavní rozhodčí Roman Burda se umí
v krizových situacích pohotově zorientovat a turnaj
se zdárně dokončil.
Jsme rádi, že se hodně dětí účastní šachových
táborů a doufáme, že příští sezóna bude nejméně tak
úspěšná jako ta letošní.
Velké poděkování patří obci Sosnová za bezplatné
zapůjčení sálu a jmenovitě paní starostce
Halasníkové, která přišla účastníky mile přivítat a
popřát pěkné souboje. Za náš klub přidáváme i
poděkování DDM Libertin za podporu naší
mládeže.
Jana Jínová

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodu, obecní úřad a ve dnech voleb
„svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost (např. ve svém
bytě). K hlasování mimo volební místnost však
může dojít jen v územním obvodu volebního
okrsku, pro nějž je okrsková volební komise
zřízena.
Výsledky za okrsky budou okrskové volební
komise předávat Českému statistickému úřadu. Po
převzetí výsledků hlasování za volební okrsek do
celkového zpracování budou výsledky okamžitě
zveřejňovány na www.volby.cz.

KP šachistů v Sosnové
Letošní krajský přebor se hrál se v pěti věkových
kategoriích a hlavním cílem byl postup na zářijové
MČR v Harrachově. ŠK Česká Lípa zde měl 18
hráčů a polovina z nich byli žáci ZŠ Partyzánská.
Největší úspěch, třetí místo ve skupině do 14 let
vybojoval Jan Kuchař. Podle zisku bodů v různých
kategoriích chválíme i ostatní: Daniel Doleček,
Filip Kletečka, František Stehlík, David Lesage,
Jáchym Sláma, Anna Lošotová. Adéla Schieszelová
a Matěj Soustružník.
Ačkoli akce probíhala stejně jako vloni za velmi
horkého počasí, bylo v sále velmi příjemně. Kromě
napínavých partií se bude na turnaj jistě vzpomínat i
díky mimořádnému výpadku proudu (požár místní
trafostanice). Předčasně ukončil výborný bufet a
pořadatelům neumožnil zalaminovat diplomy.
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Ahoj školko!
Je tu léto. Nastalo loučení se školním rokem a
s našimi budoucími školáky. Letos bylo téma
vskutku dobrodružné. Hráli jsme si na piráty.
V květnu se někteří piráti odvážili jet na ozdravný
pobyt do Holan. Čtyři dny bez rodičů, považte, to
dobrodružství! A všichni to zvládli na jedničku.
Poté se piráti začali připravovat na odpolední akci
pro rodiče. Pirátský program zakončilo šerpování
malých předškoláků. Letos jich bylo sedm. Anička,
Maruška, Ellinka, Daník, Honzík, Kubík a Kubík.
Ti všichni v září vymění batůžek za školní tašku.
Dětem byla předána šerpa a kniha. Pěkné dary od
obce předala dětem paní starostka.
Prázdninám hurá! Přejeme všem slunné léto a
spoustu nových zážitků.
VESELÁ Eva, učitelka MŠ Sosnová
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KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod

KULTURNÍ DŮM SOSNOVÁ

16.9.2022 od 19:00 hod.
Vstupné 250,-- Kč - předprodej vstupenek na OÚ
Sosnová.
Na místě vstupenky za 300,--Kč.

starostce obce ve výši dvojnásobku její měsíční
odměny v souladu s § 76 zákona o obcích.
Mimořádná odměna je poskytnuta za plnění
mimořádných úkolů při výkonu funkce veřejného
opatrovníka za uplynulých 12 let, kdy jí odváděná
nadstandardní práce v této oblasti byla vykonávána
ve značném rozsahu nad rámec povinností výkonu
veřejného opatrovníka, jak plyne z výkladových
stanovisek ministerstva vnitra k veřejnému
opatrovnictví. Obec dostávala na výkon veřejného
opatrovnictví finanční prostředky na výkon
přenesené působnosti, které zůstaly v rozpočtu
obce. Mimořádná odměna je také poskytována za
plnění mimořádných úkolů v souvislosti s pandemií
covidu a za plnění mimořádných úkolů
souvisejících s organizováním činností pro
humanitární pomoc Ukrajině
Zastupitelstvo obce nechválilo:
26/F - záměr odprodeje části pozemku p.č. 564/20,
k.ú. Sosnová u České Lípy
26/G - uzavření dodatku k ukončení díla s firmou
Advisia s.r.o. Praha na základě smlouvy o dílo „PD
- Humanizace průtahu obcí Sosnová“
Zastupitelstvo obce pověřilo:
26/H - pověřuje radu obce k dalšímu jednání
k úpravě projektu „PD - Humanizace průtahu obcí
Sosnová“

Zvýšené riziko požárů
USNESENÍ
z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 27.6.2022 od 17,0 hod v zasedací
místnosti OÚ

26/A - program jednání
26/B – uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.IV-12-4019485/VB/02 pro ČEZ
Distribuce a.s. k p.p.č. 576/86, k.ú. Sosnová u
České Lípy.
26/C - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení
věcného
břemene
č.
IP-124013835/SoBSVB/003 pro ČEZ Distribuce a.s.
k p.p.č.576/87, k.ú. Sosnová u České Lípy
26/D - uzavření smlouvy o dílo s firmou VFSITE
s.r.o. na částku 799.540,19 Kč bez DPH
( 967.443,63 Kč včetně DPH) k investičnímu
záměru Rekonstrukce veřejného prostranství v obci
Sosnová
26/E - poskytnutí mimořádné odměny uvolněné

Nebezpečí vzniku požárů hrozí od 14. hodiny v pátek
22. července v Libereckém kraji. V souladu s
nařízením Libereckého kraje číslo 3/2016, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v
době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na
základě doporučení ředitele Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje to oznámil hejtman Martin
Půta. V souvislosti s tím je až do odvolání na území
kraje zakázána řada činností.
1. rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající
předměty ve volné přírodě
2. pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
3. provozovat jízdy parních lokomotiv
4. provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a
podobné činnosti (létající přání, lampiony či pochodně).
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V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platí také
zvláštní podmínky k zabezpečení požární ochrany při
sklizni obilovin, řepky a sklizni celých rostlin systémem
silážování drtě stanovené v článku 6 Nařízení
Libereckého kraje číslo 3/2016.
Konec doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
bude oznámen poté, co nebezpečí pomine.

5. Kdo rád letní pokojové rostliny, určitě zažil
důkladně zlikvidované listy od slimáků,
máte-li doma kutila a tím pádem použité
brusné kotouče, které mají větší obvod , než
květináče, stačí podložit květináč a
NEPROJDOU!!!
6. A jestli vám nevadí procházky po zahradě,
nemusíte slimáky sbírat, stačí si vzít do ruky
slánku a solit a solit a solit do několika dnů
se rozplynou.
Takže teď je na vás, který způsob zvolíte,
hezké léto bez stresů
Vlad. Jeřalová

Slimáci na zahradě trápí
Taky chodíte na zahrádku se strachem, co ty
potvory zase sežraly?
Vídávám ty pilnější a úporné, jak se sklenicí slané
vody obchází zahrádku a sbírají a sbírají…..
Protože mám ráda snadná řešení, vyhledala jsem
vám v knize „ Neobyčejná užití obyčejných věcí“
několik možností, jak slimáky přechytračit.
1. Nasypte hořkou sůl na místa, kde bývají
nejčastěji, už je tam neuvidíte.
2. Pivo je lákadlem nejen pro lidi – zahrabte do
úrovně zeminy misku
( raději větší), do které nalejete ohřáté pivo (
nejlépe navečer) ráno budete
odstraňovat spoustu opilých a utopených
slimáků.
3. Když nemáte doma pivo, stačí slaná voda a
aby jste slimáky přilákali, dejte kolem
nádoby kousky brambor, těm slimáci
neodolají.
4. Další možnost, jak vytvořit hranici, přes
kterou slimáci nepřelezou, je dřevěný popel,
kterým obsypete rostliny, kde nechcete
slimáky vidět a určitě tam nebudou.

Sousedé
Na vesnicích je obvyklé, že se lidi mezi sebou znají,
zdraví se, někteří se zeptají, jak se daří, nebo sdělí,
kam jdou, co budou v příštích chvílích podnikat.
Záleží na povaze, zda jsou mluvní, nebo skoupí na
slovo, družní, nebo samotáři.
Další jsou sousedé, když najdou společnou řeč mezi
sebou, je to dar nad dary největší, pohlídají dům,
když jste na cestách, případně, neznalým návštěvám
vysvětlí, že přijedete až za týden.
Nad všechny poklady světa jsou sousedé, ochotni se
postarat v době Vaší nepřítomnosti o domácí
zvířata, skleník, zahradu.
My máme to štěstí, že jsou kolem dokola, zleva,
zprava, od severu i z jihu všichni přátelsky
naladěni, ochotni kdykoliv pomoci, zaskočit,
zastoupit Vaši nepřítomnost a to je velká výhra.
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Nenavštěvujeme se vzájemně a pravidelně všichni,
ale kdykoliv se potkáme, umíme si něco milého říct,
i třeba vtip padne, navzájem se poinformujeme, co
je nového, usmějeme se a třeba jen pozdravíme, ale
vždycky to je osvěžující, jako když se rosa sveze
z listu, příjemné a milé.
V dnešní uspěchané době a někdy i plné
nenaladěnosti a zloby je dobré si takovéto vztahy
pěstovat a hýčkat.
Je príma, když se na Vás doma mračí, vyjdete na
zahradu a tam se na vás usměje sousedka a prohodí
vlídné slovo, nebo se zeptá, jestli už vám rostou
okurky, že jim se letos nedaří.
Pěstujme si, prosím vlídné sousedské vztahy, jsou
k nezaplacení, někdy jsou to takoví vzdálení
příbuzní, děti a vnoučata nejsou po ruce a stačí vyjít
napravo, nalevo, brankou nebo bránou a požádat o
pomoc a soused je hned k mání a když je chápavý a
vstřícný, co víc si můžeme přát.

Hezké léto vám přeji Vlad. Jeřalová

Dlouhodobý výpadek elektřiny ovlivní životy
mnoha lidí. Vyplatí se přemýšlet předem, co
všechno může nastat.
Co by nás čekalo?
Vzhledem k tomu, že zřejmě téměř nikdo z nás
dlouhodobý nečekaný výpadek přísunu elektrické
energie nezažil, jen stěží si dovedeme představit, co
by nastalo. Na krátkodobé výpadky elektřiny jsme
zvyklí. Víme, že není vhodné zbytečně otevírat
ledničku, odložíme nezbytné cesty a na pohyb po
domě ve večerních a nočních hodinách se vybavíme
baterkou. Když se ale v úvahách posuneme ještě
o kus dál a představíme si, že by elektřina do našich
zásuvek neproudila déle než 24 hodin, napadnou
nás zřejmě situace, které už běžně nedomýšlíme.
Nejen že si doma neposvítíme a nebudeme moct
používat
žádné
domácí
elektrospotřebiče,
ale nebudou jezdit tramvaje, vlaky ani trolejbusy
a budou zavřené obchody, protože bez načtení
čárových kódů a obsluhy pokladen nedokáže nikdo

prodávat. V provozu nebudou ani benzinky,
bankomaty
či
semafory.
V další
fázi
přicházejí potíže se zásobováním vodou a plynem
či
s fungováním
kanalizace.
Také operátoři nezvládnou
při
dlouhodobých
výpadcích energie zajistit své služby, a tak se nikam
nedovoláte.
V zasažené
oblasti
navíc
postupně přestane fungovat běžné zásobování.
Všechny tyto situace vyvolávají u lidí paniku. To
s sebou přirozeně nese agresivní chování mnoha
lidí, rabování a bezpečnostní riziko. Situace tak
může být ze dne na den skutečně vážná. Ale dost už
bylo strašení. Pojďme si raději ukázat, jak se na
takovou situaci co nejlépe připravit už teď.
Zásoby na několik dní dopředu
Ti, kdo rádi chodí na vícedenní túry v opuštěných
místech bez civilizace, nebo tráví víkendy na staré
chalupě, mají v těchto situacích jistou výhodu.
Nejenže totiž obvykle mají praktickou výbavu, ale
při blackoutu také mohou využít řadu zkušeností,
které v takových situacích načerpali.
Pokud máte v pohodlí domova přečkat skutečně
masivní blackout, doporučuje se mít doma
alespoň základní zásoby trvanlivého jídla a pití
na několik dní. Množství přizpůsobte počtu členů
domácnosti.
Myslete také na to, že doma můžete mít dostatek
jídla, jakmile ale přijde blackout, snadno můžete
zjistit, že jen máloco dokážete sníst, aniž byste to
uvařili. Nespoléhejte se proto jen na rýži či
těstoviny. Vybavte se také přiměřenou dávkou
konzerv, zavařenin, sušenek, paštik, trvanlivého
pečiva nebo třeba cukru, medu apod. Pokud chcete
mít jistotu, že při blackoutu nezůstanete o hladu,
pořiďte si campingový vařič, na kterém můžete
vařit jednoduchá jídla spolehlivě i více jak týden.
Pořídili jste si speciální zásobu jídla – například
dehydratovaných potravin – jen pro účely
výjimečného stavu, jako je blackout? Pak je
nezapomeňte
v závislosti
na
jejich
trvanlivosti pravidelně obměňovat.
Opatření proti zimě
Topíte doma plynem? Pak si nejspíš říkáte, že se
vás blackout v takové chvíli netýká. Jenže bez
elektřiny nejedou ani kotle. Vyplatí se tak
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připravit se i na situaci, kdy budete mít doma zimu.
Pokud máte možnost zatopit ve starých kamnech
nebo krbu, patříte v tomto ohledu k těm
šťastnějším. Ostatní se mohou alespoň teple obléct,
nevětrat a trávit čas v jedné menší místnosti.
Čím blíž jeden druhému budete, tím tepleji vám
bude.

Pokud ale s rodinou proberete tzv. krizový plán,
v případě jakéhokoliv problému za něj budete
vděční. Dohodněte se společně s ostatními členy
rodiny na místě, kde se v případě jakéhokoliv
problému sejdete, nebo jak si dáte navzájem
vědět, že jste v pořádku.
Mít doma zásobu jídla ještě nemusí stačit, pokud si
jej nemáte na čem připravit. Při nakupování proto
přemýšlejte prakticky.

Praktická výbava, kterou při blackoutu jako
když najdete
Pokud máte doma strávit několik dní bez
elektrického proudu, bude se vám hodit i další
vybavení. Přinášíme vám některé z praktických
tipů, co je užitečné pořídit:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čelovka s LED diodami (LED diody
spotřebují méně energie) nebo přenosná
ruční svítilna,
náhradní tužkové baterky,
petrolejová lampa, případně svíčky (pozor
na možnost vzniku požáru!),
zápalky,
přídavná deka nebo teplý spacák pro případ
chladu,
tablety na dezinfekci vody,
vlhčené ubrousky,
dezinfekční roztok na ruce,
přiměřené zásoby léků (hlavně těch, bez
kterých se neobejdete),
rádiový přijímač na baterky,
finanční hotovost alespoň na tři dny provozu
domácnosti,
dostatek paliva (alespoň polovina nádrže),
napájecí adaptér nebo měnič napětí do
autozásuvky,
jednorázové nádobí, které není nutné
umývat.

Teoretická příprava, která se sejde
Připravit se na blackout ale nemusí znamenat jen
nakoupit si vše potřebné a spoléhat se na to, že se
zavřete na několik dní ve svém bytě. Blackout
přichází nečekaně. Může vás zastihnout kdekoliv
a v kteroukoliv denní dobu. Praktické tak bude,
když se v rámci rodiny dohodnete na tom, jak
budete v takovém případě postupovat.
Nejde samozřejmě o to vyvolávat v ostatních
členech rodiny strach nebo snad dokonce paniku.

Myslete dopředu
Spoustu pozdějších starostí si můžete ušetřit už
v situacích, kdy vybavujete svou domácnost. Pokud
si například pořizujete elektrická garážová vrata
nebo bránu s elektro-pohonem, myslete na to, že
může nastat potřeba je kdykoliv otevřít snadno
i mechanickou cestou.
Stejně
tak
pokud
máte
doma stará
kamna a přemýšlíte, že se jich zbavíte, nedělejte to
jen proto, že je už roky nikdo nepoužívá. Nikdy
nevíte, kdy se vám právě taková věcička bude hodit.
Bydlíte-li v rodinném domě, můžete už dnes
začít využívat dešťovou vodu. Nejenže budete mít
v létě čím zalévat, ale pokud by přišel blackout,
bude se vám dešťová voda hodit i při splachování.
Stejně tak se hodí i studna, ideálně s ručním
pumpováním vody.

Blackout je tady. Co teď?
Co ale dělat, když už k blackoutu skutečně dojde?
V prvé řadě nepanikařte a snažte se zachovat
klid. Obecně se doporučuje odpojit všechna
elektrická zařízení od sítě. Důvodem je fakt, že při
obnovení dodávek může dojít k opětovným
výpadkům z důvodu přetížení sítě. Své spotřebiče
navíc tímto způsobem můžete ochránit před jejich
zničením.
Pokud
zatím
funguje
dodávka
pitné
vody, dostatečně se jí zásobte, aby vám později
nechyběla. Snažte se vodou, jídlem a dalšími
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zásobami
zbytečně
neplýtvat. Přednostně
konzumujte
potraviny
z lednice
a mrazáku. V zimě můžete přesunout jídlo
z chladničky na balkón nebo za okno. Pozor ale,
aby vám na něj nepřišly myši nebo jiní živočichové,
kteří by se na něm chtěli přiživit.

NOVÉ HERNÍ PRVKY U FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ

Nikdy zbytečně nevolejte na tísňové linky. Ty jsou
v takových chvílích přetíženy a měly by sloužit jen
pro skutečně akutní situace (kterých v případě
blackoutu může nastat celá řada).
Při dlouhodobém výpadku může být praktické se
také informovat, zda je ve vašem okolí k dispozici
nějaká humanitární pomoc, které byste mohli
v případě nutnosti využít.
Když se dodávka elektřiny obnoví
Jakmile se dodávky elektřiny obnoví, nemusí jít
o konečný stav. Snažte se proto v prvé řadě využít
elektřinu
pro doplnění
nejdůležitějších
zásob. Nabijte si mobilní telefony, svítidla,
načerpejte další zásoby vody apod. Až teprve poté
se věnujte méně důležitým činnostem.
Po dlouhodobém výpadku se také hodí
překontrolovat nastavení všech elektronických
zařízení. Především plynové spotřebiče byste měli
použít až po návštěvě specialisty. A pak už nezbývá
než doufat, že k dalšímu masivnímu výpadku
elektřiny už jen tak nedojde.
Panika až na posledním místě
Způsobů, jak se na blackout připravit, existuje celá
řada. Jisté však je, že jakmile přijde, překvapí
v nějakém ohledu každého z nás. Účelem proto
není být za každou cenu připraven na konec
světa a už nyní se ukrýt v bunkru plném zásob, kde
budete v bezpečí. Jisté ale je, že lehkovážné
zavírání očí před tím, co může reálně nastat,
rozhodně není moudré.
Vezměte proto rozum do hrsti a na riziko
masivního výpadku elektrické energie se
připravte tak, aby to nijak nenarušilo váš
každodenní život, a přesto vás jeho příchod příliš
nezaskočil.
M. Braunová

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

ČEZ – PORUCHY(elektrika)
800 850 860
SČVK – PORUCHY(kanalizace, voda) 840 111 111
PLYN – PORUCHY
1239
POLICIE -OBVODNÍ ODD. Č.LÍPA
974 471 760
NEMOCNICE POHOTOVOST
- DĚTSKÁ
- DOSPĚLÍ

487 954 520
487 954 184
Starostka obce
775 253 992 , 724 179 753
Lesní hospodář-Ing.Kreisinger
602 189 523
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